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PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1, 2 E 3 

 

Diferenças entre Dengue, Chikungunya e Zika 

 

O Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima. Essa característica faz com que uma grande quantidade de 

insetos estabeleça-se em nosso território, como é o caso dos mosquitos do gênero Aedes, que se desenvolvem, 

principalmente, em zonas tropicais e subtropicais. 

No Brasil, o Aedes aegypti é a espécie que merece maior atenção. Como exemplo de doenças provocadas por esse 

mosquito, podemos destacar a dengue, a chikungunya e a zika. 

Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam 

alguns sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. Entretanto, pequenas diferenças existem e podem 

ser usadas como critério para a diferenciação. 

A dengue é, sem dúvidas, a doença mais grave quando comparada à chikungunya e à zika. Ela causa febre, dores no 

corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. Em casos mais graves, a dengue 

pode provocar hemorragias, que, por sua vez, podem ocasionar óbito. 

A chikungunya também causa febre e dores no corpo, mas as dores concentram-se principalmente nas articulações. 

Na dengue, as dores são predominantemente musculares. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de duas 

semanas; todavia, as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a 

doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente. 

Por fim, temos a febre zika, que é a doença que causa os sintomas mais leves. Pacientes com essa enfermidade 

apresentam febre mais baixa que a da dengue e chikungunya, olhos avermelhados e coceira característica. Em 

virtude desses sintomas, muitas vezes a doença é confundida com alergia. Normalmente a zika não causa morte, e os 

sintomas não duram mais que sete dias. Vale frisar, no entanto, que a febre zika relaciona-se com uma síndrome 

neurológica que causa paralisia, a Síndrome de Guillain-Barré, e também com casos de microcefalia. 

 

Fonte: Mundo Educação 

 

1. De acordo com o texto, a doença que pode ser confundida com alergia é: 

a. Dengue 

b. Febre zika 

c. Chikungunya 

d. Todas as três doenças 

 

2. Proparoxítonas são palavras cujo acento gráfico ocorre na antepenúltima sílaba. No novo acordo ortográfico estas 

palavras permanecem acentuadas. No texto, encontramos 06 palavras proparoxítonas, sendo que 02 delas 

aparecem repetidas. 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

a. Característica – neurológica – persistência – óbito – síndrome – espécie 

b. Diagnóstico – dúvidas – característica – território – síndrome – neurológica 

c. Característica – neurológica – óbito – síndrome – dúvidas – diagnóstico 

d. Território – síndrome – neurológica – característica – espécie – dúvidas 

 

3. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo: 

I. Mosquitos do gênero Aedes  se desenvolvem, principalmente, em zonas tropicais e temperadas 

II. a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes. 

III. Na dengue, as dores são predominantemente articulares. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/o-mosquito-dengue.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/febre-zika.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
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IV.  A febre zika tem como sintoma febre mais baixa que a da dengue e chikungunya, olhos avermelhados e 

coceira característica. 

V. Das três doenças do texto, a dengue é a doença mais grave. 

Quanto às afirmativas abaixo: 

a. Todas estão corretas. 

b. Todas estão incorretas. 

c. I, III, IV e V estão corretas. 

d. II, IV e V estão corretas. 

 

4. Os sinais de pontuação têm a função de reproduzir na escrita alguns dos inúmeros recursos que temos na fala, 

tais como as pausas e as melodias da frase. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a descrição com cada um dos dez sinais de 

pontuação da língua portuguesa apresentados abaixo: 

 

(1) Ponto de exclamação  (__) ... 

(2) Dois pontos   (__) ; 

(3) Travessão   (__) “ “ 

(4) Ponto    (__) : 

(5) Parênteses   (__) – 

(6) Ponto de interrogação  (__) ( ) 

(7) Vírgula    (__) , 

(8) Aspas    (__) ! 

(9) Reticências   (__) ? 

(10) Ponto e vírgula             (__) . 

 

Assinale a alternativa que contém o preenchimento na ordem correta: 

a. 5 – 4 – 3 – 10 – 9 – 7 – 1 – 2 – 6 – 8 

b. 9 – 10 – 8 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 6 – 4  

c. 9 – 10 – 4 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 6 – 4 

d. 6 – 10 – 8 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 – 9 – 4 

 

5. A série em que todas as palavras se escrevem com a letra x é: 

a. To_a; mo_ila 

b. En_er; en_ente 

c. _inelo; _ocante 

d. Cai_ote; ca_umba 
 

 

 

MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

6. Uma escola de música tem 120 alunos matriculados em aulas de guitarra, bateria e flauta. Se apenas 15% dos 

alunos tocam flauta e 52 alunos tocam guitarra, qual a porcentagem de alunos que tocam bateria? 
 

a. 37,11% 

b. 52,77% 
c. 41,66% 

d. 70,00% 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/dengue.htm
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7. Se uma máquina fabrica 720.000 palitos de dente por hora, quantos palitos ela fabrica por segundo? 
a. 150 

b. 200 

c. 230 
d. 180 

 
8. Qual o 6° elemento da Progressão Aritmética abaixo? 

 

3,9,15... 
a. 30 

b. 20 
c. 28 

d. 33 
 

9. Qual o valor do determinante da matriz abaixo? 

 

det𝑀 =  
2 5
4 12

 =? 

a. 4 

b. 5 
c. -3 

d. -2 

 
10. Qual o valor de J na equação abaixo? 

 

0,125 =
0,52

𝐽
 

a. 4 
b. 1 

c. 2 
d. 3 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

11. Em novembro de 2015, aconteceu no Brasil aquele que foi considerado o pior desastre ambiental causado por 

uma mineradora no mundo (Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais), despejando mais de 62 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos minerais que atingiram comunidades, fauna e flora, causando vítimas fatais, 

desaparecimentos, morte de ecossistemas inteiros e chegada dos dejetos ao mar nos estados da Bahia e do 

Espírito Santo através dos rios. 

As barragens que romperam em Mariana, Minas Gerais, eram responsabilidade de que empresas? 

a. Samarco, Vale e BHP 

b. Mount Polley e Sodexo 

c. Serra da Prata e Vale 

d. BHP e Mount Polley 

 

12. Logo no início de 2016, na primeira semana de janeiro, um país bastante fechado para a política internacional 

anunciou ter testado uma bomba, supostamente de hidrogênio, mais potente que uma arma atômica, fato que 

além de repercussão gerou medo em todo o mundo. O teste causou um tremor de magnitude 5,1 nos países 

próximos. O país responsável pelo teste foi: 

a. Rússia 

b. Irã 

c. Estados Unidos 

d. Coreia do Norte 
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13. Um dos assuntos mais comentados em 2015 a nível mundial foi a crise dos refugiados, que consiste em milhões 

de pessoas fugidas de guerras e perseguições geradas por terrorismo religioso para outros países. Porém, muitas 

fronteiras são fechadas e a maioria dessas pessoas não encontra um final feliz, morrendo crianças, adultos e 

idosos pelas condições precárias e inseguras de viagem. Os refugiados são principalmente da: 

a. Bolívia 

b. Síria 

c. Alemanha 

d. Índia 

 

14. Em 2015, um dos marcos legislativos no país completou 25 anos. A lei 8.069/90 é destinada a um público 

específico e recentemente foi bastante citada em votações parlamentares, juntamente com a Carta Magna, pelos 

opositores da possibilidade de redução da maioridade penal. Estamos falando: 

a. Do Código Penal 

b. Do Estatuto da Criança e do Adolescente 

c. Da Constituição Federal 

d. Do Estatuto da Juventude 

 

15. Em janeiro de 2016 aconteceu o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Nesse período, a ONG britânica 

Oxfam anunciou um estudo mundial que revela que 1% da população mundial concentra uma riqueza maior que 

os 99% restantes. Esse dado revela um fenômeno mundial, a: 

a. Desigualdade social 

b. Renda equilibrada 

c. O funcionamento da meritocracia 

d. Políticas econômicas de cunho social 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. Uma vítima de acidente de trânsito sofre um corte contuso profundo no membro inferior direito e está com perda 

moderada de sangue, para que este sangramento seja estancado com eficácia deve-se realizar: 

a. Torniquete acima da lesão para impedir a chegada do sangue arterial no membro. 

b. Torniquete abaixo da lesão para impedir o refluxo venoso. 

c. Compressão direta no local da lesão. 

d. Utilizar pó de café, sendo este um coagulante natural. 

 

17. Chega na emergência de sua instituição um paciente com broncoespasmo intenso e foi prescrito para ele 50mg 

de Aminofilina. A medicação disponível é de 24mg/ml em ampola de 10ml. Calcule quanto este paciente receberá 

da medicação em ml. 

a. 4,8ml 

b. 1,5ml 

c. 3,0ml 

d. 2,08ml 

 

18. Assinale a alternativa que considerada uma doença sexualmente transmissível imunizável: 

a. Hepatite B 

b. Hepatite C 

c. AIDS 

d. Sífilis 
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19. O profissional de enfermagem precisa tomar determinados cuidados com relação à autoproteção. Ao manusear 

agulhas e outros materiais perfuro cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:  

a. Recapear as agulhas antes de descartá-las. 

b. Remover as agulhas das seringas antes de descartá-las. 

c. Deve-se entortar as agulhas e descartá-las. 

d. Nunca recapear agulhas antes de descartá-las. 

20. Analise as opções abaixo: 

I. Curativo oclusivo 

II. Curativo compressivo 

III. Curativo aberto 

IV. Curativo obstruído 

 

Assinale a alternativa que indica todas os tipos de curativo corretos: 

a. São corretos apenas tipos I e II. 

b. São corretos apenas tipos I, II e III. 

c. São corretos apenas tipos I e III. 

d. São corretos apenas tipos I, II e IV. 

21. A frequência respiratória normal em adultos é de: 

a. 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto. 

b. 18 a 22 movimentos respiratórios por minuto. 

c. 20 a 25 movimentos respiratórios por minuto. 

d. 25 a 30 movimentos respiratórios por minuto. 

22. Ao nascer, é administrada a vacina BCG, em via intradérmica. Essa vacina previne: 

a. Meningite 

b. Rubéola 

c. Tuberculose 

d. Poliomielite 

 

23. De acordo com a Lei 7498, a enfermagem é exercida privativamente, respeitando os respectivos graus de 

habilitação, pelo: 

I. Enfermeiro 

II. Técnico de Enfermagem 

III. Auxiliar de Enfermagem 

IV. Parteira 

 

a. Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b. Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

c. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. O processo de eliminação de toda forma devida presente em um determinado material ou ambiente, por agente 

físico ou químico, é conhecido como: 

a. Esterilização 

b. Desinfecção 

c. Antissepsia 

d. Assepsia 
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25. O PNI (Programa Nacional de Imunizações) preconiza um sistema de conservação de imunobiológicos que é 

denominado Rede de Frio. Assinale a alternativa correta.  

a. A rede de frio tem abrangência nacional, estadual, regional, municipal e local, sendo apenas necessárias 

condições de refrigeração no armazenamento em nível local. Para o transporte dos produtos 

imunobiológicos não se exige refrigeração. 

b. A rede de frio está relacionada somente aos aspectos ligados ao controle de temperatura no 

armazenamento dos imunobiológicos, sendo obrigatória a verificação da temperatura das geladeiras e 

freezers, no mínimo 6 vezes ao dia.  

c. A rede de frio inclui os processos de armazenamento, transporte, distribuição e manipulação dos produtos 

imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento 

em que as mesmas são administradas.  

d. A rede de frio é um sistema de conservação de produtos imunobiológicos, sendo necessário mantê-los em 

temperatura constante entre –10°C a –20°C. 

 

26. Considere as afirmativas: 

 

I. Ciclo menstrual é o intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e a véspera do primeiro dia da 

próxima menstruação. 

II. Menstruação é a perda sanguínea vaginal periódica cíclica com duração de 3 a 5 dias, podendo variar 

para mais ou menos. 

III. A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto de sinais e sintomas físicos e emocionais que 

ocorrem ciclicamente antes da menstruação e que diminuem ou desaparecem após a mesma. 

 

a. Apenas a alternativa I é correta. 

b. Apenas a alternativa II é correta. 

c. Apenas a alternativa III é correta. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

27. Sabe-se que aoxigenoterapia pode ser aplicada por meio de diferentes dispositivos, incluindo: 

a. Máscara de Venturi, oferecendo suporte ventilatório de maneira invasiva. 

b. Mascara de Reservatório, oferecendo uma concentração de oxigênio inferior a 21%. 

c. Cateter tipo óculos, oferecendo uma concentração de oxigênio superior a 21%. 

d. Mascara facial com nebulização continua por pressão positiva. 

 

28. Em relação ao diabetes tipo I, também conhecido como insulino dependente, é correto afirmar que: 

a. É uma doença autoimune, caracterizada pela destruição das células beta, produtores de insulina. 

b. Ocorre quando o organismo produz insulina em quantidade insuficientepara a quantidade de glicose 

consumida, podendo ser prevenido por dieta exercícios. 

c. Ocorre quando o organismo produz insulina em quantidade suficiente, mas a glicose ingerida permanece 

na circulação sanguínea, não sendo metabolizada. 

d. É mais frequente em pessoas com mais 50 anos. 

 

29. Qual o significado da terminologia “retocele”? 

a. Hérnia anal. 

b. Hérnia do reto na vagina. 

c. Hérnia da bexiga na vagina. 

d. Hérnia do reto na bexiga. 
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30. Ao receber um paciente ostomizado no setor da unidade, recomenda-se 

a. Observar rotineiramente a cor, umidade, presença ou não de muco, tamanho e forma do estoma. 

b. Trocar a bolsa de colostomia, a cada banho, como medida preventiva de contaminação. 

c. Limpar a pele ao redor do estoma com álcool a 70%, de forma rotineira. 

d. Cortar a bolsa de colostomia aproximadamente 2 cm maiorqueo estoma para não machucá-lo ao encaixar 

a bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 


